
Protokoll fort vid Svenska eurasierklubbens ordinarie årsmöte 7fii5
Söndagen den 15 mars, Södertälje Kennelklubb, Södertälje

§ 1. Mötets öppnande

Klubbens ordfcirande Marita Carlstedt hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ Z. Justering av röstlängd

Närvarande på mötet var 1.5 s§cken röstberättigade medlemmar samt två gäster, Carina

Lundgren och Ann-Marie Randelins son.

§3. Va! av årsmötesordförande

Ti I I å rsmötesordföra nde va ldes Ca rina Lu ndgren

§+. Styrelsens anmälan om protokollförare

Valdes Sara Ljusterfors

V §S. Val av 2 iusteringsmän tillika rösträknare, som tillsammans med årsmötesordföranden skall

iustera protokollet
Till justeringsmän valdes Madeleine Andersson och Matilda Kindstrand

§6. Beslut om närvaro- och yttranderätt för personer enligt § 7 mom 4

Gästerna har yttrande- och närvarorätt.

§ Z. Fråga om mötet blivit stadgeenligt utlyst

Kallelse till årsmötet har i god tid skett via klubbens hemsida, klubbtidningen Eurasierbladet nr

4 20L4, nr L 2015 samt klubbens facebooksida. Det fastställdes att årsmötet blivit stadgeenligt

utlyst.

§ 8. Fastställande av dagordningen

\= Föreslagen dagordning godkändes med tillägg för RAS punkt 9A, Övriga frågor punkt L8A samt

att revisorernas berättelse flyttas till punkt 12.

§ 9. Styrelsens årsredovisning, balans- och resultatredovisning samt redogörelse för arbetet med
:=' avelsfrågor.

Styrelsens å rsredovisni ng samt balans- och resu ltatredovisning god kä ndes.

Styrelsen gavs i uppdrag att ändra namn på sjukdomsregistret till "hälsoregiste/' samt att det i

registret bör stå om anmäld sjukdom verifierats av veterinär eller ej.

§9A. RAS

Madeleine Andersson berättade i korthet om utvärderingen av RAS för 2OL4. Utvärdering av

RAS för 2014 kommer att redovisas i kommande nummer av Eurasierbladet.

Styrelsen fick i uppdrag att omformulera texten på valphänvisningen gällande om kullarna

foljer RAS eller inte till en mer lämplig formulering.
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§ 10. Fastställande av balans- och resultaträkning samt beslut enligt dessa uppkommen vinst eller

förlust
Mötet godkände redovisningen och årets vinst fors över till kommande års verksamhet.

§ 11. Styrelsens rapport om de uppdrag föregående årsmöte givit styrelsen

Det fanns inga uppdrag från föregående årsmöte.

§ 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen samt revisorernas berättelse

Mötet beslutade ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Revisionsberättelsen godkändes.

§ 13A. Beslut om styrelsens förslag till verksamhetsplan

Verksamhetsplanen godkändes av mötet.

B. Föredragning av styrelsens budgetplan

Styrelsens budgetförslag för år 2015 godkändes.

C. Beslut om avgifter för kommande verksamhetsår

Styrelsen föreslog en höjning av medlemsavgiften för huvudmedlem till 350 kronor är 2A76.

Familjemedlemskap kvarstår på L00 kr. Förslaget godkändes.

§ 14. Val av ordförande, ordinarie ledamöter och suppleanter i s§relsen samt beslut om
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Till ordförande på 1 år valdes enligt valberedningens förslag

Marita Carlstedt

Till ordinarie ledamöter valdes enligt valberedningens förslag

Tomas Tegn6r

Anna Berggren

Marita Nämnd

Emma Nilsson

Ann-Charlotte Lagergren

Malin Jansson

1 år kvar

1 år kvar

1år (fyllnadsval)

2 år"{omval)

2 år {nyval)

2 år (nyval)

Till suppleanter på 1 år valdes {med tjänstgöringsordning som nedan)

Mariida Kincisrranci (nyvai)

Camilla Norberg (nyval)

§ 15. Val av två revisorer och två revisorssuppleanter enligt § 9 i stadgarna

Till ordinarie revisorer på 1 år valdes

Christel Fredriksson

lnger Sjöstrand

Till revisorssuppleanter på 1 år valdes

Måna Qvist Eriksson
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§ 16. Val av valberedning enligt § 10 i stadgarna
Till sammankallande i valberedningen på 1 år valdes
Sara L.justerfors

Till ledamöter i valberedningen valdes

Yvonne Norddn (2 år)

Helene Tobin (1 år)

§ 17. Beslut om omedelbar justering av punkterna 14-18
Mötet fann punkterna 14,15 och 1G omedelbart justerade.

§ 18. övriga ärenden som av styrelsen hänskjutits till årsmötet eller som senast 14 dagar innan
anmälts till styrelsen. Anmälan av sådant ärende skall vara skriftligt och ha inkommit till
styrelsen senast 14 dagar innan det ordinarie årsmötet hålls
lnga övriga ärenden eller motioner fanns.

§ 18A. övriga frågor

Fråga ställdes på mötet om styrelsen beslut om att ej längre hantera skänkta vandringspriser
på rasspecialen är ett giltigt beslut av styrelsen att ta.
Mötets ordforande förklarade att styrelsen ej kan fatta ett sådant beslut utan endast den som
skänkt priserna kan dra tillbaka dessa.

§ 19. Tacka avgående styrelsemedlemmar
Klubbens vice ordfcirande Tomas Tegndr tackade Susanna Söderbergoch Carina Lundgren och
lämnade över en present.

§ 20. Mötets avslutande

Tomas tackade alla som närvarit vid årets möte och fcirklarade årsmötet avslutat.
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Närvarolista

Röstberättigande medlemmar:

Marita Carlstedt
laÄran farlclarli

Tomas Tegn6r

lrja Tegn6r

Yvonne Nord6n

HeleneTobin
Cr rcanna CÄrlarlea>aJUJqr rr.9 JVV9. V9r 5r

Lotta Jegenstam Lignell

Madeleine Andersson

Ann-Marie Randelin

Anna-Karin Lundberg

!t4et! lda Ki *dst:'a ild

Jenny Kindstrand

Sara Ljusterfors

Agneta Wallin

Gä:t:

(Ann-Marie Randelins son)

Årsmötesordf<irande:

Carina Lundgren
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